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Verslag : Overleg SV Diomedon  

Datum : 8 juli 2020 

Tijd : 19.30 uur 

Locatie : Fractiekamer gemeentehuis 

Onderwerp : Kleedkamers SV Diomedon en situatie atletiekbaan 

   

   

Aanwezig : SV Diomedon : mevrouw D .Verweij (voorzitter) en de heren F. van de Brande  

                           en E. Tonissen 

Gemeente      : P. van Oort (accommodatiemanager), B. Meyer  

                           (beleidsmedewerker Vastgoed) en M. Beens  

                           (beleidsmedewerkster). 

Afwezig :  

   

1. Opening  

Doel van het overleg is duidelijkheid krijgen over gebruik kleedlokalen SV Diomedon op sportpark 

Seringenlaan in relatie tot de nieuwbouwplannen van VV Steenbergen. Plus de situatie van de 

atletiekbaan. 

 

2. Korte voorstelronde 

Mevrouw Dorien Verweij is nu circa 1 jaar voorzitter van SV Diomedon. De heer F. van de Brande is 

voorzitter van de afdeling atletiek en de heer E. Tonissen is contactpersoon voor de atletiekbaan. 

 

3. Nieuwbouwplannen kleedlokalen VV Steenbergen 

Mevrouw Verweij geeft aan dat zij weet dat VV Steenbergen nieuwbouwplannen heeft maar 

inhoudelijk is zij hier niet van op de hoogte gesteld. Zij geeft aan dat SV Diomedon graag de 

kleedlokalen D en E blijft gebruiken. Deze kunnen nu aan de vereniging in eigendom overgedragen 

worden. Zij zullen de kleedlokalen wel uitlenen aan VV Steenbergen. Dit regelen beide verenigingen 

onderling.  

Afspraak: mevrouw Verweij neemt contact op met de heer W. Roovers, voorzitter van  

VV Steenbergen over het gebruik van de kleedlokalen. Zij koppelt dit terug aan Marjolijn.  

 

4. Proces overdracht kleedlokalen aan SV Diomedon 

Marjolijn licht het proces zoals onderstaand benoemd toe: 

- SV Diomedon levert een besluit van de Algemene Ledenvergadering(ALV) aan dat de ALV akkoord  

  gaat met de overdracht van de kleedlokalen. 

- De gemeente schrijft een advies aan het college. 

- Er wordt een conceptovereenkomst voor het Recht van opstal opgesteld. 

- Na besluitvorming door het college wordt de overdracht juridisch geregeld via de notaris. 

 

Technisch: aandachtspunten bij overdracht zijn: de leidingen voor het gas, water en elektra.  

 

Contactpersoon voor de overdracht is mevrouw Verweij.  
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5. Atletiekbaan 

Marjolijn licht toe dat er eind van dit jaar (raad van 17 december) een beleidskeuze gemaakt wordt 

voor de toekomst van de atletiekbaan. Deze beleidskeuze omvat 3 opties en wel: 

 - gehele renovatie van de baan met ondergrond; 

 - een trainingsbaan en wedstrijden via samenwerking met buurgemeente(n); 

 - geen atletiekbaan meer. 

 

Benny Meyer ligt toe dat na het besluit in december 2020, in 2021 het bestek wordt geschreven en  

met de werkzaamheden voor de winter van 2021 wordt gestart (onder voorbehoud). De toplaag 

wordt in 2022 aangebracht.  

 

SV Diomedon wil graag een wedstrijdbaan. Het bestaansrecht voor de vereniging is dan groter. 

Mevrouw Verweij geeft aan dat alle leden looptraining op de baan doen. Mevrouw Verweij stelt een 

inhoudelijk stuk op dat pleit voor gehele renovatie van de atletiekbaan. De vereniging is ook bereid 

om via zelfwerkzaamheid hun steentje bij te dragen.  

Zo wil SV Diomedon het sportpark ook meer openstellen en een inspanningsverplichting aangaan om 

meer activiteiten te organiseren waardoor meer gebruikers naar het sportpark komen. 

De gemeente mag SV Diomedon best de opdracht geven om het baangebruik te optimaliseren.  

 

Huidige staat van de atletiekbaan 

De baan is op 13 mei 2020 gekeurd door de atletiekunie. De heer Tonissen vraagt aandacht voor de 

punten die niet veilig zijn. Dit is belangrijk voor de aansprakelijkheid. 

Benny Meyer licht het onderstaande toe: 

 - Het zand van de verspringbak moet aangevuld worden. 

 - Op 14/15 juli worden de klinkers op gelijke hoogte gebracht met de metalen werpring.   

 - Binnen  2/3 weken zijn alle knelpunten opgelost.  

 - Voor de winter worden ook de scheuren in de baan hersteld. 

 

Afgekeurde voorzieningen voor trainingen én wedstrijden 

Benny geeft aan dat de atletiekunie recentelijk een eindkeuring heeft uitgevoerd t.b.v. de 

atletiekaccommodatie voor wat betreft het wedstrijdreglement. De atletiekunie heeft aangegeven 

dat de polstokhoogspringaccommodatie niet meer gebruikt kan worden in het kader van de 

veiligheid. Ook de mat is afgekeurd voor trainingen. Hij gaat er van uit dat SV Diomedon geen gebruik 

meer maakt van deze faciliteit.  

  

Mevrouw Verweij vraagt aandacht voor de veiligheid van de werpnummers. Hieraan is behoefte in 

de regio dus SV Diomedon wil deze graag wedstrijdgeschikt hebben.  

 

Afspraak : Marjolijn mailt het aantal leden van SV Diomedon dat zij via de Atletiekunie heeft  

      ontvangen naar mevrouw Verweij.  

 

6. Wat verder ter tafel komt 

Mevrouw Verweij wil graag een overleg met wethouder Prent. 

Afspraak: Marjolijn regelt dit via het bestuurssecretariaat. 

 

De heer Tonissen vraagt aandacht voor de Groene loods (unit t.b.v. opslag). Er ligt veel troep 

omheen. 
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De heer Van de Brande vraagt waarom de schoonmaakvergoeding niet meer wordt uitbetaald. 

Afspraak: De heer Van de Brande gaat na wanneer deze vergoeding niet meer uitbetaald wordt en  

     sluit dit kort met Peter van Oort. 

 

7. Sluiting  

Marjolijn dankt de aanwezigen voor het prettige overleg en sluit de vergadering.  


